
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2013-10-22 1(18) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 
 

Plats och tid Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkg. 6, lokal Oden 22 oktober 
2013 kl. 13.15 – 16.30 

 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 41 och § 42 kl. 14.40 – 14.55 
 
39 - 54 

 
 
Beslutande 

 
 
Jimmy Hammarström (AA), ordf. 

 
 
 

 Siv Wittengård (M)  
 Allan Hellberg (M)  
 Kauko Antbacke (KD)  
 Stig Jakobsson (FP)  
 Sebastian Ohlsson (S)  
 Bengt Svensson (S)  
 Annika Kuparinen-Larsson (S)  
 Martin Johansson (S)  
 Hagart Valtersson (C)  
 Monika Knutsson (C)  
 Kristina Borg (AA)  
 Margareta Viriden (AA)                             Ersätter Ingrid Lövgren (AA)   
   
   
Närvarande ersättare Peter Öhman Danforth (S) § 39 – 54  Anita Thörn von Rosen (MP) § 39 – 54  
   
Övriga deltagare Mats Martinsson, förvaltningschef § 39 

– 54  
Moa Blom, nämndsekreterare § 39 – 54  
Lena Cederlund, ekonom § 39 – 41  
Marie-Louise Magnusson, ekonom § 39 
– 41  

Hans Österman, chef barn och unga § 
42 – 50  
Maria Gabrielsson, chef 
försörjningsstöd § 42 – 44  
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Justering tid och plats Alvesta 2013-10-25 kl. 8.00   

Sekreterare 
 

 
 Moa Blom  

Ordförande 
 

 
 Jimmy Hammarström (AA)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Sebastian Ohlsson (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 2013-10-22 
Anslaget under tiden 2013-10-25 – 2013-11-15 
Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Alvesta 
Underskrift   
 Moa Blom  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF § 39  

Informations- och diskussionsärenden 
 

a) Prioriteringslista för åtgärder som kommit ur PWC-rapporten  
Förvaltningschef Mats Martinsson presenterar de åtgärder som 
har genomförts, de åtgärder som har påbörjats samt de förslag på 
åtgärder som förvaltningen anser kunna avvakta med. 
 

b) Information från ordföranden 
Ordförande Jimmy Hammarström informerar om att det kommer 
att hållas en julshow den 4 december. Mer information kommer 
inom kort. 
Arbetsutskottet är kallat till möte med revisorerna den 12 
november. 
SKL har anordnat en jämställdhetsutbildning för de olika 
förvaltningarna i kommunen, där delar av förvaltningen och 
politikerna medverkat. 
 

c) Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschef Mats Martinsson informerar om personalläget 
på förvaltningen. 
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NIF § 40 Dnr 2013/132.041 

Verksamhetsplan inklusive internbudget 2014 samt 
flerårsplan 2015-2016 

Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsplan internbudget 

Redogörelse 
Förvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan och 
internbudget för 2014 samt flerårsplan för 2015-2016. Utifrån ramen 
kommer förvaltningen att vidta åtgärder för att sänka kostnader för 
försörjningsstöd och placeringar motsvarande tillsammans 5675 tkr. 
Obs, ytterligare justering av ram kan ske till följd av förändringar i 
organisationen. 

Beredning 
NIF AU 27 § 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att fastställa 
verksamhetsplan inklusive interbudget 2014 samt flerårsplan 2015-
2016.  
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NIF § 41 Dnr 2013/133.042 

Budgetuppföljning med helårsprognos – september 2013 

Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning med helårsprognos – september 2013 
Redogörelse 
Förvaltningen för individ och familjeomsorg har sammanställt 
budgetuppföljning med helårsprognos för september månad. Totalt 
visar prognosen ca -20,3 mnkr. 

Beredning 
NIF AU § 28 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 
redovisningen. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomikontoret 
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NIF § 42 Dnr 2013/5.002 

Delegationsordning 

Beslutsunderlag 
Lämnades på sammanträdet. 

Redogörelse 
Enligt kommunallagen 6 kap. 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, 
en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Nämnden för individ- och familjeomsorg antog 1 mars 2013 en 
delegationsordning som gäller i avvaktan på reviderad version.  

Delegationsordningen är ett levande dokument som behöver 
uppdateras och revideras med en viss regelbundenhet då det sker 
bland annat ändringar i verksamheten och i rättsväsendet som 
påverkar delegationsordningen. 

Beredning 
NIF AU § 29 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att fastställa 
föreslagen delegationsordning med följande förändringar: 
1. Punkt 1.4 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver nämndens 

riktlinjer, högst 20 % av basbeloppet. Delegat: socialsekreterare 
Beslut om ekonomiskt bistånd utöver nämndens riktlinjer, mellan 
20 % och 50 % av basbeloppet. Delegat: 1:e socialsekreterare 

2. Punkt 2.17 Särskilda kostnader inför och under 
familjehemsplacering och placering i HVB-hem som inte täcks av 
omkostnadsersättningen: 
Högst 20 % av basbeloppet. Delegat: socialsekreterare 
Mellan 20 % och 50 % av basbeloppet. Delegat: 1:e 
socialsekreterare 
Mer än 50 % av basbeloppet. Delegat: Individutskottet 

3. Punkt 5.14 Särskilda kostnader inför och under 
familjehemsplacering och placering i HVB-hem som inte täcks av 
omkostnadsersättningen eller av normerna för försörjningsstöd: 
Högst 20 % av basbeloppet. Delegat: socialsekreterare 
Mellan 20 % och 50 % av basbeloppet. Delegat: 1:e 
socialsekreterare 
Mer än 50 % av basbeloppet. Delegat: Individutskottet 
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NIF § 43 Dnr 2013/130.754 

Riktlinjer försörjningsstöd 

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för försörjningsstöd 

Redogörelse 
I dagsläget saknas aktuella riktlinjer inom försörjningsstöd. Behovet 
av uppdaterade riktlinjer är stort, både som styrmedel och som stöd för 
handläggarna i sin myndighetsutövning. 

Beredning 
NIF AU § 30 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att fastställa 
föreslagna riktlinjer för försörjningsstöd. 

Protokollet ska skickas till 
Enhetschef försörjningsstöd, Maria Gabrielsson 
  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2013-10-22 8(18) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NIF § 44 Dnr 2013/131.750 

Riktlinjer för handläggning och dokumentation i barn- och 
ungdomsärenden 

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för handläggning och dokumentation i barn- och 

ungdomsärenden, 27 september 2013  

Redogörelse 
I dagsläget saknas aktuella riktlinjer inom barn och familj. Behovet av 
uppdaterade riktlinjer för barn och familjs verksamhet är stort, både 
som styrmedel och som stöd för handläggarna i sin 
myndighetsutövning. 
Riktlinjerna tar uppfrågor som ”Barnets rätt”, ”Barnets juridiska 
ställning”, ”Hantering av anmälningar om barn som far illa”, ”Att 
inleda och genomföra utredning”, ”Dokumentation”, ”Brott mot barn” 
m.m. 

Beredning 
NIF AU § 31 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att fastställa 
föreslagna riktlinjer för handläggning och dokumentation i barn- och 
ungdomsärenden. 

Protokollet ska skickas till 
Enhetschef barn och familj, Hans Österman 
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NIF § 45 Dnr 2013/146.700 

Socialjour  

Beslutsunderlag 
1. Förslag till införande och avtal med socialjour inom förvaltningen 

för individ- och familjeomsorg, 23 september 2013 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-20 att det med deltagande 
från dåvarande FBU, FAL och FOH skulle inrättas en socialjour för 
tjänstemannaorganisationen. Enligt beslut skulle jour inrättas och tas i 
bruk 2013-01-01. Jouren ska finansieras inom ramen för 
individomsorgen i budget 2013 och framåt. I nuläget bemannas 
kommunens socialjour av ordföranden och vice ordföranden i 
nämnden för individ- och familjeomsorg. 
Sedan 1 mars 2013 finns en ny nämndsorganisation i Alvesta 
kommun. I många fall är det smärre förändringar i rådande nämnder, 
men en helt ny nämnd för individ och familjeomsorg (IFO) har 
bildats. 
Efter ovanstående omorganisation finns behovet av en 
socialberedskap samlat inom förvaltningen för individ- och 
familjeomsorg. 

Beredning 
NIF AU § 32 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att införa den 
föreslagna beredskapsorganisationen från och med den 2 december 
2013.  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2013-10-22 10(18) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NIF § 46  

Individärende, sekretess 
 

Förs i separat protokoll. 
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NIF § 47  

Individärende, sekretess 
 

Förs i separat protokoll. 
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NIF § 48  

Individärende, sekretess 
 

Förs i separat protokoll. 
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NIF § 49  

Individärende, sekretess 
 

Förs i separat protokoll. 
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NIF § 50  

Individärende, sekretess 
 

Förs i separat protokoll. 
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NIF § 51 Dnr 2013/129.001 

Förvaltningens organisation 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningsorganisation för individ- och familjeomsorg, 16 

september 2013 

Redogörelse 
Sedan 1 mars 2013 finns en ny nämndsorganisation i Alvesta 
kommun. I många fall är det smärre förändringar i rådande nämnder, 
men en helt ny nämnd för individ och familjeomsorg (NIF) har 
bildats. Med denna nya nämnd följer en ny förvaltningsorganisation. 

Beredning 
NIF AU § 33 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att organisationen 
fastställs enligt förvaltningschefens förslag.  
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NIF § 52 Dnr 2013/50.049 

Ansökan om bidrag från BRIS region Syd 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan om bidrag till BRIS region syd 
2. BRIS Syd verksamhetsberättelse 2012 

3. BRIS verksamhetsberättelse och budget 2014 

Redogörelse 
BRIS Syd är en av BRIS fem regioner. Geografiskt omfattar BRIS 
Syd 59 kommuner och 5 landsting/regioner. 
Kärnan i BRIS verksamhet har liksom tidigare varit dialogen med barn 
och ungdomar via stödtelefon, mail, forum och chatt. 
BRIS region Syd ansöker om 10 kr per barn under 18 år i Alvesta 
kommun för år 2014, totalt 41 510 kr för kommunens 4 151 barn. 

Beredning 
NIF AU § 34 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att avslå ansökan 
med motiveringen att BRIS region Syd inte har någon tydlig lokal 
förankring. 

Protokollet ska skickas till 
BRIS region Syd 
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NIF § 53 Dnr 2013/128.000 

Sammanträdesplan 2014 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till sammanträdesplan 2014 

Redogörelse 
Sammanträdesplanen består av sex nämndsammanträden med 
respektive sex sammanträden med arbetsutskottet. Individutskottet 
träffas en gång per månad med undantag för juli. 

Beredning 
NIF AU § 35 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att fastställa den 
föreslagna sammanträdesplanen för 2014.  
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NIF § 54  

Meddelanden 

Beslutsunderlag 
a) Sammanträdesplan för KF och KS 2014 
b) Kommunstyrelsen 2013-09-24 § 144 Skogsstyrelsens 

sysselsättningsprojekt dnr NIF 2013/115:062 
c) Kommunstyrelsen 2013-09-24 § 132 Uppföljande redovisning 

av åtgärder för en ekonomi i balans dnr NIF 2013/145:040 
d) Ansökan - delprojekt i AL-projekt § 37 dnr NIF 2013/93:113 
e) Beslut - ersättning för att skapa beredskap och 

mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan för 
mottagande av nyanlända (§ 37-medel) dnr NIF 2013/93:113 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna de 
redovisade meddelanden. 
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